LISTY CUKROVARNICKÉ a ØEPAØSKÉ

dva roky zaznamenala nejvìtí nárùst spotøeby kukuøice (tab. I.).
To je dáno skuteèností, e USA, hlavní svìtový producent etanolu, uívá právì tuto plodinu jako hlavní surovinu pro jeho
výrobu. Podíl kukuøice na etanol je vak pouze 15%, vìtina
kukuøice se spotøebuje jako krmivo (60 %) a v rùzných potravináøských výrobcích (11 %). V dalí prùmyslové výrobì se spotøebuje 10 % a k ostatním úèelùm zbylá 4 % kukuøice.
Dùleitou surovinou pro výrobu etanolu, pøedevím v Asii,
se postupnì stává proso. Ostatní zemìdìlské suroviny obsahující krob (rýe, brambory, maniok, batátaty a èirok) se na výrobì etanolu zatím podílejí podstatnì mením podílem.
Nárùstem výroby palivového etanolu za poslední dva roky
dominuje USA, kde se roènì vyrobí asi 25 mil. m3 lihu, pøed
Brazilií, která roènì vyrábí kolem 20 mil. m3 etanolu ze tøtiny.

Hodnoty uvedené v tab. II. pro Kanadu a ostatní zemì vycházejí
z velmi nízkého základu a nejsou tedy zcela soumìøitelné.
Celosvìtová produkce obilovin v roce 2008, vèetnì 435 mil. t
rýe, se odhaduje 2 145 mil. t. Spotøeba na výrobu ca 124 mil. t
palivového etanolu (tab. I. a II.) bude tedy pøedstavovat velmi
malý podíl, pouze 5,8 %.
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Dny skliznì cukrovky
Svaz pìstitelù cukrovky Èech a Øepaøská komise pøi spoleènosti TTD uspoøádaly pro èeské øepaøe setkání zamìøené
na problematiku moderní a etrné technologie skliznì a techniku pro manipulaci, èitìní a nakládání øepy. Pìstitelé z rajonu
cukrovaru Dobrovice se setkali ve støedu 22. 10. v ZS Skalsko, øepaøi z východních Èech se seli o týden døíve ve Svobodných Dvorech (a na pozemcích spoleènosti Statek Dlouhé
Dvory). Kadého setkání se zúèasnilo asi padesát pìstitelù.
Po pøedstavení hostitelského podniku referovali pøedstavitelé
SPC Èech v první èásti o souèasné situaci v oboru a o problémech spojených s nákupem øepy, zástupce spoleènosti TTD

pak o prùbìhu kampanì a aktuálních sklizòových výsledcích. Spoleènost TTD podporuje moderní trendy skliznì; sama
provozuje pìt pøeklepávaèù (tøi v Dobrovici a dva v Èeském
Meziøíèí), transport vìtiny cukrovky realizuje velkokapacitními návìsy. O moderních technologiích skliznì hovoøil zástupce spoleènosti Agrosluby CZ, která zabezpeèuje sklizeò
asi 15 % výmìry cukrovky v Èechách. Na poli pak následovala
ukázka skliznì stroji Holmer Terra-Dos a Ropa EuroTiger
s odvozem strojem AgroVital a pøepravníkem Kleine LS 18-2.
Se zájmem úèastníkù se setkal také èisticí pøekladaè Kleine
RL 350 V, který pracoval na polní ukládce ve Skalsku.

Ukázka práce èisticího pøekladaèe Kleine RL 350V v ZS Skalsko
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